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Abstrakt 

Bakgrund: Postoperativt illamående och kräkningar (PONV) är en vanlig 

komplikation i samband med anestesi och drabbar cirka 30% av alla patienter. 

Kvinnor som genomgår gynekologiska laparoskopiska operationer är en särskilt 

utsatt grupp. Många individer som drabbas upplever ett onödigt lidande. 

Anestesisjuksköterskan har ett centralt ansvar i att arbeta preventivt och på så sätt 

lindra samt förebygga komplikationer. Genom att studera och jämföra olika enheter 

kan problemet med PONV uppmärksammas och eventuellt reduceras.  
Syfte: Syftet med studien är att undersöka skillnader i förekomst av postoperativt 

illamående och kräkningar hos kvinnor som genomgår laparoskopiska 

gynekologiska steriliseringar på två olika operationsenheter i södra Sverige. 
Metod: Kvantitativ retrospektiv jämförande studie med journalgranskning av 95 

patienter som genomgått gynekologisk laparoskopisk sterilisering på ett länssjukhus 

i södra Sverige. Förekomsten av PONV och skillnader samt korrelation mellan 

enheterna har jämförts avseende profylaktiska interventioner i förhållande till 

riskfaktorer. 
Resultat: Utfallet av PONV blev 13% kontra 8% på respektive enhet. Ingen 

statistisk signifikant skillnad påvisades mellan enheterna. Korrelationen mellan 

antal riskfaktorer och antal profylaktiska interventioner visade på en svag icke 

signifikant korrelation på bägge enheter. 

Slutsats: Endast en liten del av de kvinnor som genomgår laparoskopiska 

steriliseringar drabbas av PONV. Bättre dokumentation skulle underlätta 

kartläggningen av olika faktorer som bidrar till PONV. Individernas riskfaktorer 

beaktas inte och patientperspektivet är inte i fokus. Gemensamma rutiner skulle 

kunna leda till bättre förutsättningar för god vård och minskat lidande hos fler 

individer. Förslag på framtida forskning är en prospektiv studie där utfallet av 

PONV studeras över längre tid. 
 

Nyckelord 

gynekologi, journalgranskning, laparoskopi, lidande, PONV, postoperativt 

illamående och kräkningar, retrospektiv.  



 

 

Abstract 

Background: Postoperative nausea and vomiting (PONV) is a common 

complication associated with anesthesia and affects an average 30% of all patients. 

Women who go through gynecological laparoscopic surgery are a particularly 

vulnerable group. Many individuals experience an unnecessary suffering due to 

PONV. The nurse anesthetist has a central responsibility in working preventively, 

thus alleviating and reducing complications. By studying and comparing different 

units, the problem can be noted and possibly reduced. 
Aim: The aim of this study is to examine differences in postoperative nausea and 

vomiting in women undergoing gynecological laparoscopic sterilization at two 

different operating units in southern Sweden. 
Method: Quantitative retrospective comparative study with journal review of 95 

patients undergoing gynecological laparoscopic sterilization at a county hospital in 

southern Sweden. The outcome of PONV with differences and correlation between 

the units has been compared with regard to prophylactic interventions in relation to 

risk factors. 
Results: The outcome of PONV was 13% versus 8% on the respective unit. No 

statistically significant difference was detected between the units. The correlation 

between the number of risk factors and the number of prophylactic interventions 

showed a weak, non-significant correlation on both units. 
Conclusion: Only a small proportion of women undergoing laparoscopic 

sterilization suffer from PONV. Better documentation would favor the mapping of 

various factors contributing to PONV. Risk factors are not considered for each 

individual and therefore the patient perspective is not in focus. Common routines 

could lead to better conditions for good care in more individuals, thereby reducing 

suffering. A proposal for future research is a prospective study where the outcome 

of PONV is studied over a longer period of time. 
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1 Inledning 

Postoperativt illamående och kräkningar (PONV) är en av de mest fruktade 

komplikationerna efter kirurgi och en bidragande faktor till missnöje med anestesin 

hos många patienter (Alsheri et al., 2015; Falco, Rutledge & Elisha, 2017). PONV 

kan dessutom öka vårdtiden på den postoperativa avdelningen och även öka 

frekvensen av inläggningar hos polikliniska patienter (Pierre & Whelan, 2013). 

Kvinnor löper dubbelt till tre gånger så hög risk att drabbas som män (Apfel et al., 

2012; Sinclair, Chung & Mezei, 1999). Dessutom beskriver Pierre och Whelan 

(2013) att gynekologiska operationer kan vara en riskfaktor. Kvinnor är därför en 

utsatt grupp som löper ökad risk att drabbas av lidande till följd av PONV. 

2 Bakgrund 

2.1 Laparoskopisk kirurgi vid gynekologiska sjukdomar 
Kirurgi är den del av medicinen som genom manuella ingrepp, med eller utan 

instrument, diagnostiserar och/eller behandlar sjukliga tillstånd samt skador. Det 

finns många olika specialiteter inom kirurgin och även många olika metoder för att 

utföra den (Malmquist & Bergqvist, u.å.). Laparoskopisk kirurgi är operationer i 

bukhålan, gynekologiskt eller kirurgiskt, med laparoskop som hjälpmedel. 

Operationsmetoden kallas även titthålskirurgi. Operationsområdet ses på en tv-

skärm och instrument kan föras in i bukhålan genom hjälpkanaler i huden. Metoden 

är mindre påfrestande för patienten och vårdtider samt sjukskrivningar blir kortare 

(Nationalencyklopedin [NE], u.å.). Gynekologi betyder läran om sjukdomar i de 

kvinnliga könsorganen. Sjukdomarna kan exempelvis bero på infektioner eller 

tumörer. Gynekologi innefattar också hormonrubbningar, underlivsblödningar, 

smärttillstånd, barnlöshet, besvär med klimakteriet och sexuella avvikelser samt 

rådgivning angående preventivmedel och födelsekontroll. Den kirurgiska 

verksamheten inbegriper bland annat skrapningar, aborter, tumöroperationer, 

framfall, missbildningar, kirurgisk sterilisering m.m. Kvinnoklinikerna i Sverige 

sköter den gynekologiska vården (Rybo, u.å.). 

 

2.2 Lagar och förordningar som styr vården vid operation 
Hälso- och sjukvårdslagen är den övergripande lagen för hur all hälso- och sjukvård 

ska organiseras och bedrivas (Hälso- och sjukvårdslagen [HSL], SFS 2017:30). 

Enligt lagen ska all sjukvård bedrivas så att den uppfyller kraven på god vård. 

“Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för 

hela befolkningen” (kap. 3, 1 §). Vidare säger lagen att “Hälso- och sjukvården ska 

arbeta för att förebygga ohälsa” (kap. 3, 2 §). Lagen tar också upp kvalitetsaspekter 

som att “Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utredas och 

säkras” (kap. 5, § 4). 

 
Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) anger skyldigheter för hälso- och 

sjukvårdspersonal att upprätthålla patientsäkerhet. Dessa innefattas exempelvis av 
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att allt arbete utförs i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet, 

patienten ska erhålla sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård samt kunna 

påverka sin vård. Patienten ska också bemötas med omtanke och respekt. All hälso- 

och sjukvårdspersonal bär själva ansvaret för hur arbetsuppgifter fullföljs. 

Personalen är skyldig att bidra till hög patientsäkerhet och rapportera eventuella fel 

eller brister som kan leda eller har lett till vårdskador. Lagen tar också upp 

bestämmelser angående tystnadsplikt. Personal inom hälso- och sjukvård får inte 

röja en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden som personalen 

fått vetskap om inom sin verksamhet. 

 
För att skydda patientens personuppgifter och integritet finns patientdatalagen (SFS 

2008:355) vars syfte är att organisera informationshanteringen inom hälso- och 

sjukvården så att patientsäkerheten inte äventyras. Personuppgifter måste behandlas 

med bibehållen integritet för patienten så att obehöriga inte kan få tillgång till dem. 

Lagen säger att personuppgifter får hanteras för att säkra och utveckla kvalitén i 

verksamheten, följa upp samt utvärdera och för tillsyn av verksamheten samt för att 

ta fram statistik om hälso- och sjukvård (a.a.). Således genomsyrar hälso- och 

sjukvårdslagen-, patientsäkerhets- och patientdatalagen all interaktion inom 

verksamheter där hälso- och sjukvård bedrivs. Dessa lagar är även fundamentala vid 

studier där exempelvis journalgranskning sker. 

 

2.3 Anestesisjuksköterskans roll och kompetens 
Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska med 

specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot anestesisjukvård syftar till att 

beskriva yrkesrollen och den professionella kompetensen i det perioperativa 

omvårdnadsarbetet. Anestesiologisk omvårdnad skall ha sin grund i den enskilda 

patienten. Omvårdnaden innefattar bland annat att upprätthålla fri luftväg, övervaka 

och observera patientens vitala funktioner, administrera samt följa upp och 

dokumentera ordinerade läkemedel samt kunna förebygga komplikationer, arbeta 

preventivt och planera den postoperativa vården för att undvika exempelvis smärta 

och illamående. Professionell omvårdnad ska ges genom att inge lugn och trygghet. 

Etiska aspekter genomsyrar anestesisjuksköterskans dagliga arbete och innefattar 

exempelvis att behandla patienten med respekt, vara öppen för patientens önskemål 

och främja välbefinnande. Anestesisjuksköterskan ska kunna planera och genomföra 

generell anestesi på ordination av eller tillsammans med anestesiolog 

(Riksföreningen för anestesi och intensivvård & Svensk sjuksköterskeförening, 

2012). Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i 

hälso- och sjukvården (SOSFS 2001:17) beskriver att en ordination inom 

anestesiverksamhet får avse en sammanhållen anestesiform enligt lokala 

instruktioner för läkemedelshantering. 

 
Lindwall och von Post (2008) beskriver att anestesisjuksköterskan har som uppgift 

att ge patienten vård under den perioperativa fasen. Perioperativa fasen innefattar 

preoperativ fas, intraoperativ fas och postoperativ fas. Ansvar att följa den 

medicinska utvecklingen, nya tekniker samt medverka till vårdvetenskaplig 

utveckling och forskning ligger i anestesisjuksköterskans intresse. Vidare ska 

anestesisjuksköterskan besitta goda kunskaper inom medicin, tekniska färdigheter 
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och anestesi för att kunna bedriva en säker perioperativ vård. Av högsta vikt är att 

bevara patientens värdighet, inge tillit och förtroende samt garantera trygg och säker 

vård. Anestesisjuksköterskan övertar ansvaret för patientens hälsa och liv när 

patienten är sövd. Målet med den perioperativa omvårdnaden är att patienten ska 

känna välbefinnande, kunna återfå hälsa samt minnas den perioperativa fasen som 

en positiv händelse. Anestesisjuksköterskan måste beakta patienten som en lidande 

människa och inte bara en diagnos (a.a.). Det är således en del av 

anestesisjuksköterskans ansvar att förebygga PONV och därmed även lidandet. 
 

2.4 Postoperativt illamående och kräkningar (PONV) 
Postoperativt illamående och kräkningar definieras som illamående eller kräkningar 

som uppstår direkt efter operationen och upp till 48 timmar postoperativt. Av alla 

patienter som genomgår kirurgi drabbas cirka 30%. Har patienten dessutom 

riskfaktorer ses en prevalens med upp till cirka 80%. PONV är också en faktor som 

patienterna är oroliga att drabbas av (Pierre & Whelan, 2013). I en studie från USA 

visade det sig till och med att patienter kan vara villiga att betala mellan 50 och 100 

dollar för att undgå PONV (Gan, Sloan, Dear Gde, El-Moalem & Lubarsky 2001). 

Upplevelsen av PONV tycks vara värre än känslan av smärta hos en del patienter 

som fått rangordna de värsta symtomen efter operation (Macario, Weinger, Carney 

& Kim, 1999). I en annan studie var smärta det värsta obehaget tätt följt av PONV 

(Jenkins, Grady, Wong, Correa & Armanious, 2001), PONV kan således vara ett 

obehag för patienten till följd av anestesin. 

 
Illamående är ett subjektivt obehag av känslan att vilja kräkas (Golembiewski, 

Chernin & Chopra, 2005; Nagelhout & Elisha, 2018). I normalfallet är illamående, 

kräkningar och ulkningar en skyddsmekanism som ska skydda mot förgiftning. 

Mekanismen startar via aktivering av receptorer i mag- tarmkanalen eller toxiner i 

blodbanan som i sin tur aktiverar kemoreceptortriggerzonen (Valeberg, 2013). 

Kemoreceptortriggerzonen kan också aktiveras av kemiska stimuli såsom 

anestesiläkemdel. Området är rikt på opioid-, dopamin-, histamin-, kolinerga-, 

serotonin- samt 5hydroxitryptaminreceptorer. Därav används antagonister till dessa 

receptorer som antiemetika (Nelson, 2002). Illamående och kräkningar i samband 

med anestesi ses som oönskade fysiologiska och psykologiska biverkningar 

(Valeberg, 2013). Kräkning är en reflex som leder till att magsäcken töms på 

innehåll via matstrupen och munnen. Kräkcentrum i förlängda märgen styr 

processen (Lundh & Forslid, u.å.). Stimulans till centrat kan komma från 

storhjärnsbarken, kranialnerver, sympatiska nervsystemet och 

kemoreceptortriggerzonen (Valeberg, 2013). Vid ökad aktivitet i centrat blir 

personen illamående och salivproduktionen ökar. Andningen minskar och 

luftstrupen täcks med hjälp av struplocket (Lundh & Forslid, u.å.). Magmusklerna 

kontraheras, diafragma förskjuts och buktrycket stiger, magmunnen och matstrupen 

vidgas och en uppkastning av maginnehåll sker till munnen (Golembiewski et al., 

2005; Lundh & Forslid, u.å.). Kräkningar ökar aspirationsrisken och kan påverka 

operationens resultat (Fagerberg & Odenstedt Herges, 2016; Nelson, 2002). 

Påfrestningen på operationssåret kan leda till smärta och blödningar (Valeberg, 

2013). För patienten ökar lidandet också då illamående och kräkningar även ger 
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svettningar, takykardi, buksmärta, ökad salivproduktion, elektrolytrubbningar och 

dehydrering (Nelson, 2002). 
 

2.5 Riskfaktorer och bedömning vid PONV 
I en systematisk litteraturstudie gjord på drygt 95000 vuxna patienter drabbades i 

genomsnitt 36% av PONV. Studien identifierar operations-, patient- och 

anestesirelaterade orsaker. Den enskilt största orsaken till PONV i de 

patientrelaterade orsakerna var kvinnligt kön följt av tidigare PONV eller åksjuka, 

icke-rökare och ålder, där de yngre åldrarna drabbades hårdare. Faktorer som inte 

hade någon statistisk signifikant skillnad inkluderade Body Mass Index (BMI) och 

fysisk status enligt ASA-klassificering. I de anestesirelaterade faktorerna var 

inhalationsanestesi den största orsaken följt av lång anestesiduration, användandet 

av postoperativa opioider och användandet av lustgas (Apfel et al., 2012). Varje 

extra 30 minuter som anestesin varade ökade risken med nästan 60% att drabbas av 

postoperativt illamående och kräkningar (Sinclair, Chung & Mezei, 1999). 

Intraoperativ opioidanvändning gav ingen statistisk signifikant skillnad. Av de 

operationsrelaterade faktorerna gav kolecystektomier störst risk följt av 

laparoskopiska operationer och gynekologisk kirurgi. Resterande operationer var 

inte signifikanta i skillnad (Apfel et al., 2012). Trendelenburgläget där patientens 

huvudända tippas neråt cirka 45° används ofta i laparoskopiska operationer för att 

underlätta tillgänglighet och insyn i buken (Ellingsen & Toftevåg, 2013). I en 

jämförande studie gjord på trendelenburgläge och omvänt trendelenburgläge 

(huvudändan tippas uppåt) på illamående fann forskarna att populationen som 

opererats med trendelenburgläge hade högre förekomst av postoperativt illamående 

trots likheterna mellan de olika grupperna avseende kön, ålder, anestesi och 

operationstid (Patel, Strogen, Patel & Baker, 1993). Syrgastillförsel intraoperativt 

från 30% till 50% eller 80% under laparoskopiska gynekologiska operationer 

påverkar inte risken för PONV (Simurina et al., 2010). 

 
Det finns framtagna riskbedömningsverktyg med syfte att identifiera patienter med 

risk för PONV. Koivurantas verktyg identifierar fem riskfaktorer. Dessa är kvinnligt 

kön, icke rökare, åksjuka, tidigare PONV samt operationstid (Koivuranta, Läärä, 

Snåre & Alahuhta, 1997). I Apfels riskbedömningsverktyg, som baseras på 

Koivurantas, används 4 riskfaktorer. Dessa är kvinnligt kön, icke rökare, tidigare 

PONV eller åksjuka samt användningen av opioider postoperativt, där vardera 

faktorn ger ett poäng. Tidigare PONV eller åksjuka räknas till samma faktor och 

oavsett om en eller bägge tillstånd föreligger tilldelas endast ett poäng (se tabell 1). 

Om 0 eller 1 poäng är risken mellan 10-21%, 2 poäng 39%, 3 poäng 61% och 4 

poäng 78% chans att drabbas av PONV. Klassificeringen kan delas in i 0-1, 2 eller 

>3 poäng med låg, medel eller hög risk (Apfel, Läärä, Koivuranta, Greim & 

Roewer, 1999). Det förenklade formuläret framtaget av Apfel et al. (1999) är det 

mest tillförlitliga bedömningsinstrumentet avseende PONV och används i klinisk 

praxis (Apfel et al. 2012; Kim, Shin, Oh, Lee, Chung & Choi, 2013; Pierre, Benais 

& Pouymayou, 2002). American Society of PeriAnesthesia Nurses (ASPAN, 2006) 

och Gan et al. (2014) har beskrivit i sina riktlinjer att patienter med låg risk generellt 

sätt inte behöver något antiemetikaprofylax, utan där ges istället antiemetika 

symptomatiskt postoperativt. Däremot behöver de med medelrisk en till två olika 
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sorters antiemetika intraoperativt. Patienter med hög risk kan behöva två eller fler 

sorters antiemetika i kombination med Propofol- eller regionalanestesi som 

reducerar risken för PONV (Apfel et al., 2012; ASPAN, 2006). 
 

Tabell 1. Riskbedömningsverktyg (enligt Apfel et al., 1999). 

Riskfaktorer Poäng 

Kvinnligt kön 1 

Icke-rökare 1 

Tidigare åksjuka eller PONV i samband med 

tidigare anestesi 

1 

Postoperativa opioider 1 

Totalt 0 - 4 

 

MANE (Morrow Assessment of Nausea and Emesis) är ett vedertaget 

skattningsinstrument för bedömning av illamående och kräkning, initialt framtaget 

för cancerpatienter som genomgår cytostatikabehandling. Instrumentet mäter 

duration, grad och frekvens av illamående och kräkningar i samband med 

cytostatikabehandling. Dess reliabilitet och validitet på dessa symptom gör att 

skalan används även inom andra områden i hälso- och sjukvården såsom skattning 

av PONV. Skalan är 7-gradig från 0-6, där 0 är inget illamående och 6 är värsta 

tänkbara (Morrow, 1992). 
 

2.6 PONV-profylax och behandling 
Ondansetron ingår i läkemedelsgruppen 5-HT3-antagonister och anses vara 

förstahandsvalet mot PONV och fungerar som profylax såväl som lindring vid redan 

etablerad kräkning eller illamående (Meyer, Roberson, Rajab, Davis & McLeskey, 

2005; Tramér, Reynolds, Moore & Mcquay, 1998). Det anses vara lika effektivt 

som Droperidol och Dexamethasone för att förebygga PONV (Apfel et al., 2004; 

Henzi, Sonderegger & Tramér, 2004; Wang, Ho, Lee, Liu & Ho, 2000). I Sverige 

används betametason istället för dexametason (Valeberg, 2013). Enligt ASPAN 

(2006) finns det även evidens för användning av antihistaminen Dimenhydrinat 

samt antikolinergika såsom Atropin eller Skopolamin. Lee, Wang, Yang och Chen 

(2007) har också kunnat påvisa att Midazolam kan vara lika effektivt som 

Ondansetron om det ges 30 minuter innan anestesislut. Metoklopramid används 

kliniskt mot illamående och kräkningar (Valeberg, 2013) men i en systematisk 

översikt på randomiserade kontrollerade studier med sammanlagt över 6000 

patienter hade Metoklopramid ej signifikant högre effekt än placebo när det gavs i 

rekommenderade doser om 10 mg (Henzi, Walder & Tramér, 1999). En annan 
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studie ansåg däremot att Metoklopramid gav likvärdig effekt på tidig PONV som 

Ondansetron när det gavs i doser om 25-50 mg. Däremot avtog effekten snabbare än 

Ondansetron (Wallenborn et al., 2006). Vid händelse av utebliven eller otillräcklig 

antiemetisk effekt av en läkemedelsgrupp som givits intraoperativt bör ett annat 

läkemedel ges postoperativt för att lindra PONV (Habib & Gan, 2005; Kazemi-

Kjellberg, Henzi & Tramér, 2001). Kvarstår besvären efter en given dos antiemetika 

har upprepade doser ingen ytterligare effekt de närmaste sex timmarna (Kovac et al., 

1999). Den antiemetiska effekten är bättre när olika antiemetiska preparat från olika 

grupper kombineras, snarare än vid en dosökning av en enskild substans (Apfel et 

al., 2004).  
 
Apfel et al. (2004) menar att det intravenösa anestesiläkemedlet Propofol har 

positiva effekter i motverkandet av PONV, då risken att drabbas minskas med 25%. 

Propofol kan med fördel användas som en antiemetisk intervention (a.a.). Regional 

eller lokal anestesi anses skonsammare mot illamående och kräkningar än 

inhalationsanestesi med exempelvis Sevofluran (Borgeat, Ekatodramis, & Schenker, 

2003; Sinclair et al., 1999).  
 
Akupressur mot PONV under operation har visat sig vara effektivt upp till sex 

timmar postoperativt (Frey, Funk, Löhlein & Peters, 2009). Dessutom hävdar en 

annan studie att akupressur kan vara lika effektivt mot PONV som Ondansetron (El-

Deeb & Ahmady, 2011). 
  

3 Teoretisk referensram 

Patientens perspektiv och upplevelse står i centrum för det professionella vårdandet 

som ska ges med målet att uppnå välbefinnande (Asp, 2017; Dahlberg & Segesten, 

2010). Fokus på patientperspektivet är en central del i vårdvetenskapen och kan 

förtydligas med olika begrepp som exempelvis lidande (Asp, 2017; Dahlberg, 

Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003) vilket litteraturgenomgången visar 

att patienten kan uppleva om de drabbas av PONV. Katie Erikssons 

omvårdnadsteori beskriver begreppet lidande som att känna kval, plåga, vånda och 

smärta. Motsatsen till lidande är lust. Begreppet patient hade ursprungligen 

betydelsen “den lidande”, en person som uthärdar någonting. Den moderna 

sjukvården orsakar ibland patienten lidande istället för att ge lindring. Lidande kan 

ses som en kamp mellan ont och gott. Lidandet inom vården kan delas in i 

sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande (Eriksson, 1994). Postoperativt 

illamående och kräkningar kan förstås med utgångspunkt i begreppet vårdlidande 

vilket är det lidande som kan uppstå till följd av vård eller utebliven vård. Utebliven 

vård kan bero på brister hos personalen att se patientens behov. Att inte ge vård är 

en kränkande handling gentemot patientens värdighet och en metod för att utöva 

makt. Vårdlidandet är alltid ett onödigt lidande som till varje pris ska utplånas. Det 

är alltid personalens uppgift att lindra patientens lidande, vilket kan göras med 

konkreta handlingar eller genom att finnas till för patienten i lidandet. Ett sätt att 

lindra lidande är att ge patienten den vård och behandling som tillståndet i sig 

behöver men också människan som person behöver (Eriksson, 1994). Därav är det 
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viktigt att studera förekomsten av PONV för att identifiera problemet och på så sätt 

kunna sätta in och utvärdera åtgärder för att minska lidandet hos patienten. Lidande 

kommer att användas för att spegla resultatet i resultatdiskussionen. 

 

4 Problemformulering 

HSL (SFS 2017:30) betonar vikten av att all vård ska vara av god kvalitet och 

dessutom uppfylla patientens krav på trygghet. I den kliniska vardagen kan flera 

brister identifieras som bland annat att patienterna endast till viss del får 

profylaktisk behandling mot PONV. De riskbedömningsverktyg som finns 

framtagna används inte som de borde och det kan eventuellt leda till att patienter 

med riskfaktorer missas och blir drabbade av onödigt lidande. På ett länssjukhus i 

södra Sverige är operationsverksamheten uppdelad mellan två orter. 

Avdelningscheferna på respektive ort upplever att det finns skillnader i hur 

enheterna förebygger PONV hos de patienter som opereras trots att de genomgår 

likartade ingrepp med samma eller liknande metoder. Detta skulle kunna innebära 

att patienterna får olika förutsättningar till god vård. Studier har undersökt 

sambandet av postoperativt illamående och kräkningar samt vilka riskfaktorer som 

finns (Apfel et al., 2012; Golembiewski et al., 2005). Däremot förefaller studier om 

just patienter som genomgår gynekologiska laparoskopiska operationer och 

patientens förekomst av PONV vara sparsamt studerat. Denna patientgrupp är 

således särskilt utsatt och därmed intressant att undersöka. 

5 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka skillnader i förekomst av postoperativt 

illamående och kräkningar hos kvinnor som genomgår laparoskopiska 

gynekologiska steriliseringar på två olika operationsenheter i södra Sverige. 

 
Data är utforskad med hänsyn till följande frågeställningar: 
Hur stor andel av de studerade individerna drabbas av PONV på de postoperativa 

avdelningarna? 

 
Är det någon skillnad i förekomsten av PONV mellan de olika operationsenheterna? 

 
Hur ser korrelationen ut mellan dokumenterade antal profylaktiska interventioner i  

förhållande till individernas riskfaktorer? 
 

6 Metod   

6.1 Design 
Studien bygger på retrospektiv data från patientjournaler på ett medelstort 

länssjukhus i södra Sverige. Billhult och Gunnarsson (2012b) beskriver att 
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retrospektiva studier kan ske genom journalgranskning av en patientgrupp för att 

titta på samband mellan exempelvis ett ohälsotillstånd såsom PONV och exponering 

för en viss intervention. En nackdel är att journalanteckningar kan vara ofullständiga 

och felaktiga slutsatser kan därmed dras (a.a.). I föreliggande studie ansågs denna 

metod lämplig i relation till syfte och tidsram. 

 

6.2 Urval 
Urvalet bestod av individer som genomgått gynekologisk laparoskopisk sterilisering 

på två olika enheter tillhörande samma klinik. Enheterna är belägna på två olika 

orter tillhörande samma länssjukhus i södra Sverige. Enhet A är en dagkirurgisk 

avdelning där planerade ingrepp inom ortopedi, kirurgi, gynekologi, öron- samt 

tandkirurgi utförs. Enhet A använder endast en typ av anestesimetod vilken är TCI 

(Target Controlled Infusion) som innebär sövning och underhåll för generell 

anestesi med intravenösa läkemedel, Propofol och Remifentanil. Enhet B är större 

och där görs både planerade och akuta operationer dygnets alla timmar. På enhet B 

används även inhalationsanestesi med Sevofluran för generell anestesi och 

operationerna utförs inom ortopedi, kirurgi, gynekologi, ögon-, öron- samt 

tandkirurgi. Via sjukhusets statistikdatabas Blues Qlikview kartlades vilka typer av 

operationer som gjordes på respektive enhet med hjälp av diagnoskoder. I 

programmet kunde även demografisk data i form av inklusionskriterier så som ålder, 

kön och operationsdatum väljas samt vilket sjukhus operationen utförts på. Då detta 

gjordes framkom att det endast görs en typ av laparoskopisk gynekologisk operation 

på enhet A, vilken var laparoskopisk sterilisering. Samtliga laparoskopiska 

steriliseringar på enhet A var elektiva och dagkirurgiska vilket innebar att 

individerna kom till operationsavdelningen samma dag som de opererades och 

skrevs hem direkt från den postoperativa avdelningen. Operationerna var utförda 

mellan åren 2016-2018 och samtliga individer var 18-50 år. För att få ett så stort 

stickprov som möjligt gjordes ingen exklusion baserat på ålder eller årtal. Detta 

resulterade i att samtliga individer inkluderades från enhet A (N=46). Samtliga 

operationer hade genomförts i generell anestesi med TCI, intubation och 

trendelenburgläge. På enhet B matchades urvalet till enhet A med samma typ av 

operation och anestesimetod. Operationerna var elektiva och dagkirurgiska. Ingen 

exklusion gjordes avseende ålder. Samtliga individer var även där 18-50 år. 

Däremot inkluderas årtalen 2015-2018. Valet att lägga till ett extra år på enhet B var 

tvunget då populationen endast blev 27 individer med åren 2016-2018 som 

inklusion. Detta resulterade i 64 individer från enhet B. Konsultation med 

gynekolog och anestesiolog gjordes angående om årtalen var jämförbara avseende 

operationsteknik samt anestesimetod. Konsensus förelåg avseende att åren var 

jämförbara då varken rutiner kring operationsteknik eller anestesimetod ändrats 

under den valda tidsperioden. Av de 64 identifierade individerna på enhet B 

beslutades att inkludera 50 stycken för att få ett likvärdigt antal mellan båda 

grupperna. Randomiseringen gjordes med hjälp av en randomiseringsfunktion i 

dataprogrammet Excell som slumpmässigt valde ut 50 av de 64 individer som fanns 

tillgängliga. Detta gjordes i enlighet med de riktlinjer som Polit & Beck (2012) har 

tagit fram för forskning. Riktlinjerna menar att slumpmässigt urval och många 

inkluderade individer ur populationen ger starkare kvalité på resultatet (a.a.). I 

samband med journalgranskningen av de 50 individerna från enhet B blev det ett 
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bortfall då operationsmetoden blev konverterad från laparoskopi till laparotomi. 

Detta medförde ett slutgiltigt stickprov på 49 individer från enhet B. Ett litet bortfall 

anses inte påverka generaliserbarheten av resultatet nämnvärt (Ejlertsson, 2012). 

Det slutgiltiga antalet individer som inkluderades i studien blev 95, där 46 personer 

hämtats från enhet A och 49 personer från enhet B. Polit och Beck (2004) beskriver 

att ju mer homogen studiepopulationen är desto mindre stickprov behövs för att 

kunna göra statistiska analyser. Därför ansågs 95 individer vara tillräckligt då 

urvalet i studien var likt avseende kön, anestesimetod, operation samt ålder. 

 

6.3 Datainsamling 
Patientjournalerna är hämtade från journalsystemet System Cross där inskannade 

anestesijournaler och hälsodeklarationer granskats avseende givna läkemedel samt 

riskfaktorer för PONV. I operationsplaneringssystemet Orbit har faktorn 

anestesilängd inhämtats. Med hjälp av personnummer kunde alla journaler granskas 

och individerna avidentifierades därefter och tilldelades en kod. Individernas 

personnummer förvarades i ett separat dokument på en inlåst USB-sticka. Alla 

journaler har granskats enligt samma granskningsmall (bilaga 1), framtagen utifrån 

den forskning som sammanställts i bakgrunden. Granskningsmallen omarbetades 

efter att enstaka journaler granskats för att bli mer användarvänlig i relation till 

dokumentationen i journalerna. Riskfaktorerna i granskningsmallen är i enlighet 

med Apfels riskbedömningsverktyg för PONV där risken baseras på kvinnligt kön, 

åksjuka eller illamående i samband med tidigare anestesi, postoperativa opioider 

samt icke-rökare (Apfel et al., 1999). Enligt lokala avdelningsrutiner på de 

postoperativa avdelningarna ges antiemetika om patienten uttrycker illamående 

och/eller kräks oberoende av MANE-score. Given antiemetika postoperativt har i 

studien använts som utfallsmått för PONV och dessa läkemedel var Ondansetron 

och Betametason. De läkemedel som har inkluderats som profylaktiska 

interventioner mot PONV på de studerade enheterna var antiemetika såsom 

Ondansetron och Betametason samt anestesiläkemedlet Propofol. Samtliga 

profylaktiska interventioner gavs intraoperativt. Propofol kan enligt Apfel et al. 

(2012) ses som en antiemetisk intervention men används främst som ett 

anestesiläkemedel. Tillgång till journalsystemet samt operationsplaneringssystemet 

för granskning efterfrågades hos IT-avdelningen på sjukhuset efter godkännande av 

verksamhetscheferna på anestesikliniken och kvinnokliniken. Författarna har 

gemensamt granskat alla journaler för att minimera risken att någon detalj missats 

eller missuppfattats. Riskfaktorerna icke-rökare och åksjuka eller illamående i 

samband med tidigare anestesi var i vissa fall inte inskannade och i andra fall var 

journalerna eller hälsodeklarationerna ofullständigt dokumenterade. 

 

6.4 Dataanalys 
För att besvara forskningsfrågorna har deskriptiv och analytisk statistik använts. 

Deskriptiv statistik ger en samlad illustration av inhämtad data. Den deskriptiva 

statistiken är också till hjälp för att se om stickproven är lika mellan de två 

enheterna. I den analytiska statistiken kan slutsatser om likheter och skillnader dras 

(Polit & Beck, 2012). Data har analyserats via Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) som är ett program för att bearbeta data kvantitativt (Polit & Beck, 
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2012). Inledningsvis undersöktes data deskriptivt avseende medelvärde (M), 

standardavvikelse (SD) med hänsyn till parametrarna ålder, anestesilängd, antal 

riskfaktorer samt antal profylaktiska interventioner mot PONV.  
 
I litteraturen har det beskrivits att vissa antaganden om data bör vara uppfyllda för 

att kunna gå vidare med parametriska test. Data behöver vara på en tillräckligt hög 

skalnivå, det vill säga minst ordinalskala. Dessutom behöver data vara 

normalfördelad för att resultatet av testen skall vara pålitliga (Brace, Kemp & 

Snelgar, 2016). Parametern ålder och anestesilängd var på kvotskalenivå medan 

antal riskfaktorer och antal interventioner mot PONV var på ordinalskalenivå. 

Således var kravet på skalnivå uppfyllt. Normalfördelningen undersöktes med hjälp 

av Kolmogorov-Smirnova och Shapiro-Wilk som enligt Brace, Kemp och Snelgar 

(2016) är icke-parametriska test vilka används för att testa huruvida nollhypotesen 

skiljer sig signifikant från normalfördelningen. Finns det en signifikant skillnad 

mellan stickprovspopulationen och normalfördelningen innebär detta att data inte är 

normalfördelad (a.a.). Både Kolmogorov-Smirnova och Shapiro-Wilk’s test visade 

att endast parametern ålder var normalfördelad.   
 
Då enheterna var normalfördelade avseende ålder användes independent sample t-

test för att undersöka skillnader mellan enheterna med hänsyn till denna parameter. 

Enligt Brace, Kemp och Snelgar (2016) är independent sample t-test ett parametriskt 

test som används för att undersöka skillnader i medelvärde mellan två 

normalfördelade populationer (a.a.). Då anestesilängd, antal riskfaktorer och antal 

profylaktiska interventioner mot PONV inte var normalfördelade fick Mann-

Whitney U-test användas för att undersöka skillnader mellan enheterna för 

respektive parameter. Brace, Kemp och Snelgar (2016) beskriver att Mann-Whitney 

U-test är den icke-parametriska motsvarigheten till t-test och är oberoende av 

normalfördelningen (a.a.).  
 
För att besvara den första forskningsfrågan beräknades hur stor andel procent av 

individerna som drabbades av PONV på respektive enhet. 
 
För att besvara den andra forskningsfrågan användes Fisher’s exact test för att 

jämföra skillnader i förekomst av PONV mellan grupperna. Testet används för att 

upptäcka skillnader mellan grupper då parametrarna är dikotoma, det vill säga på 

nominalskalenivå (Brace, Kemp & Snelgar, 2016) 
 
Pearsons korrelationskoefficient avsågs användas för att besvara forskningsfrågan 

hur korrelationen såg ut mellan antal profylaktiska interventioner och antal 

riskfaktorer mot PONV. Enligt Brace, Kemp och Snelgar (2016) är Pearsons 

korrelationskoefficient en vanlig metod för att mäta korrelationen mellan två 

variabler. Korrelationen ger en uppskattning på styrkan och riktningen av hur ett 

samband ser ut mellan två variabler (a.a.). Enligt Cohens riktlinjer för hur styrkan 

(effektstorleken, r) ska tolkas motsvarar 0,1 en svag korrelation, 0,3 en medelstark 

korrelation och 0,5 en stark korrelation (Cohen, 1992). 
Eftersom datan gällande antal riskfaktorer och antal profylaktiska interventioner 

mot PONV inte var normalfördelad, vilket krävs för att utföra analys med Pearsons 

korrelationskoefficient gjordes en ansats att anpassa data så att den skulle te sig mer 
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normalfördelad genom att transformera data med hjälp av 10-logaritmer. Detta 

innebär att originalvärdena görs om så att de teoretiskt sett uppfyller kravet för 

normalfördelningen (Brace, Kemp & Snelgar, 2016).  Efter transformationen tedde 

sig datan fortsatt inte normalfördelad, varför Spearman’s rangkorrelation fick 

användas istället. Denna analys är den icke-parametriska motsvarigheten till 

Pearsons korrelationskoefficient (Brace, Kemp & Snelgar, 2016) Endast de 

individer vars journaler var fullständiga avseende riskfaktorer har deltagit i analysen 

för antal riskfaktorer i förhållande till antal antiemetiska interventioner. I denna 

analys finns således ett bortfall på 10 individer på enhet A och 21 individer på enhet 

B vilket har resulterar i att 36 individer deltagit från enhet A och 28 individer från 

enhet B. Gränsen för statistisk signifikans har dragits vid p<0,05 medan p>0,05 

räknas som icke-signifikant. 
 

6.5 Etiska överväganden 
Avseende etiska överväganden har Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer 
inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning tagits i beaktande. Samtycke har 

inhämtats från företrädare för uppgiftslämnare vilket i detta fall var 

verksamhetscheferna på anestesi- och kvinnokliniken. Detta är tillräckligt när 

studien inte innehåller frågor som är privata eller etiskt känsliga för deltagarna 

(Vetenskapsrådet, 1990). World Medical Association (2017) har arbetat fram 

Helsingforsdeklarationen som tar upp etiska aspekter inom medicinsk forskning. 

Där finns att läsa att riskerna för deltagarna i forskningen inte får väga tyngre än 

nyttan. Skyddet av deltagarna ligger alltid på forskaren. Forskaren har som plikt att 

skydda deltagarnas liv, hälsa, värdighet, integritet, självbestämmanderätt, privatliv 

och personuppgifter (a.a.). Journalgranskning är en metod för att kvalitetssäkra 

vården och det finns inga krav på patientens godkännande (Sveriges Kommuner och 

Landsting [SKL], 2014). Eftersom föreliggande studie genomförts retrospektivt så 

påverkades inte deltagarna av några direkta risker då sekretessen beaktats och ingen 

insamlad data kan spåras till enskilda individer. All information om personuppgifter 

kommer att förstöras när studien är klar. Personnummer, namn eller patientkod har 

inte redovisats i studien. 

 

6.6 Förförståelse 
Författarna till studien har tidigare arbetat med postoperativ vård på sjukhuset där 

studien genomfördes och iakttagit att illamående och kräkningar är ett 

förekommande obehag hos vissa patienter. I samband med specialistutbildning till 

anestesisjuksköterska har bägge författare haft verksamhetsförlagd utbildning i 

sammanlagt 13 veckor på den ena operationsenheten som ingår i studien och 

observerat hur den preoperativa bedömningen går till avseende PONV. Författarna 

upplevde att riskfaktorer för PONV inte alltid var en integrerad del i den 

preoperativa bedömningen av anestesiolog och byggde till stor del på 

anestesisjuksköterskans preoperativa samtal och observationer av patienten. 

Förförståelsen bör inte ha påverkat studiens resultat då resultatet bygger på 

insamlade data som författarna inte kunnat påverka. 
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7 Resultat 

På enhet A drabbades 13% av PONV kontra 8% på enhet B. Resultatet av Fisher’s 

exact test visade ingen statistisk signifikant skillnad mellan enheterna avseende 

förekomst av PONV (p=0,51). Spearman’s rangkorrelation visade att korrelationen 

mellan antal profylaktiska interventioner och antal riskfaktorer var svag (r=0,22) 

och icke signifikant (p=0,19) för enhet A och likaså svag (r=0,18) och icke 

signifikant (p=0,35) för enhet B. 

 
Vid analys av den deskriptiva datan visade resultatet av independent sample t-test 

ingen statistisk signifikant skillnad mellan enheterna avseende ålder (p=0,21). 

Anestesilängden varierade något mellan enheterna men ingen statistisk signifikant 

skillnad kunde påvisas vid analys med Mann-Whitney U-test (p=0,12) och inte 

heller då riskfaktorer för PONV analyserades (p=0,17). När profylaktiska 

interventioner mot PONV analyserades med Mann-Whitney u-test hittades däremot 

en signifikant skillnad (p=0,00) mellan enheterna. Medelvärde och 

standardavvikelse avseende ålder, anestesilängd, antal riskfaktorer för PONV samt 

antal interventioner mot PONV redovisas för respektive enhet i tabell 2. 

 
Tabell 2. Deskriptiv data 

Variabler Enhet A 
M och ±SD 

Enhet B 
M och ±SD 

 

Ålder 36,83 ±5.61 38,16 ±4,83  

Anestesilängd (min)¹ 69,85 ±13,62 78,27 ±19,23  

Antal riskfaktorer för PONV ² 2,32 ±0,73 2,68 ±0,94  

Antal profylaktiska interventioner 

mot PONV ³ 
 

2,07 ±0,74 
 

1,45 ±0,73 

 

Tabellen presenterar medelvärde (M) och standardavvikelse (±SD). ¹Anestesilängd räknas från 

induktion till att patienten är vaken och extuberad. ²Antal riskfaktorer utgår från Apfels 

riskbedömningsverktyg (se tabell 1).³Interventionerna var intraoperativa och syftar till intravenös 

administrering av Ondansetron, Betametason samt induktion och underhåll av anestesi med Propofol. 
 

8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 
Studien är utförd nära den kliniska verksamheten vilket gör att resultaten kan 

generaliseras till det patientnära arbetet. Således har studien en hög ekologisk 

validitet vilket ökar resultatens relevans och användbarhet i organisationen. Vidare 

lyfter studien genom ett avgränsat syfte viktiga aspekter av patientcentrerad vård i 

den undersökta organisationen vilket ytterligare ökar relevansen. Slutligen kan en 

styrka ses i att de statistiska analyser som utförts har varit väl genomförda med 
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hänsyn till studiens syfte och design. Att anpassa de statistiska analyserna så att det 

ej sker några överträdelser avseende grundläggande statistiska antaganden är 

fundamentalt för att data ska kunna tolkas på ett korrekt sätt. Dock finns brister 

avseende metoden då data insamlats retrospektivt. Metoden har inneburit 

begränsningar såsom limiterad stickprovspopulation. Enligt litteraturen hade 

exempelvis en större stickprovspopulation givit ett mer tillförlitligt resultat 

(Ejlertsson, 2012). Samtidigt menar Eliasson (2013) att trovärdigheten kan 

ifrågasättas först när urvalet är mindre än 20 individer (a.a.). Ofullständiga 

hälsodeklarationer är ytterligare en brist som har lett till inkomplett data avseende 

riskfaktorer hos vissa individer. Detta har i sin tur medfört att färre individer kunnat 

delta i analysen mellan antal riskfaktorer i förhållande till profylaktiska 

interventioner vilket enligt Olsson och Sörensen (2007) leder till en ökad risk för 

typ-II-fel. Detta innebär att nollhypotesen felaktigt behålls, då det inte finns något 

samband mellan antal riskfaktorer och profylaktiska interventioner trots att det 

egentligen kanske finns ett samband men att data varit otillräcklig för att påvisa det 

faktiska sambandet. Mot bakgrund av lyfta begränsningar i föreliggande studie kan 

slutsatsen dras att det hade varit mer önskvärt att göra en prospektiv studie för att få 

mer reliabel information och dokumentation om individerna, men detta var inte 

möjligt med hänsyn till tidsramen. 
 
Det kan argumenteras för att riskfaktorerna kvinnligt kön och Propofol är 

överflödiga i analyserna och inte bidrar med ytterligare varians eller förståelse för 

forskningsfrågorna. Detta utifrån att parametrarna utgjorde ett urvalskriterium, 

vilket innebär att samtliga individer i studien är lika avseende kön och 

administrering av Propofol. Valet att inkludera parametrarna i analysen har främst 

byggt på att öka läsbarheten. Mer specifikt antas läsaren enklare kunna se antal 

riskfaktorer för PONV i enlighet med Apfels riskbedömningsverktyg snarare än ett 

selektivt urval bland dessa riskfaktorer. Vidare påverkar inte heller parametrarna 

analyserna eftersom de inte reducerar någon varians utan är konstanta för båda 

populationerna. Därmed skulle exklusion av parametrarna innebära att de räknades 

bort för samtliga individer. Detta skulle inte påverka resultatet nämnvärt utan endast 

ha en effekt på interceptet i korrelationsanalyserna vilket i aktuell studie inte har 

någon större betydelse. Det är tveksamt om ett sådant förfarande skulle tillföra 

värdefull information utan snarare bidra med förvirring då förfarandet skulle 

innebära ett större avsteg från det riskbedömningsverktyg som initialt förankrats hos 

läsaren. Slutligen är det inte möjligt att retrospektivt särskilja på om Propofol 

administrerats i syfte att reducera risken för PONV eller enbart använts som ett 

anestesiläkemedel och att exkludera parametern Propofol hade således kunnat vara 

missvisande.  

 
Ett binärt mått för PONV användes som utfallsmått baserat på dokumenterad 

antiemetisk intervention på postoperativa avdelningen. Detta går att diskutera då 

binära mått är trubbiga och ett mer nyanserat mått hade kunnat ge en tydligare bild 

avseende förekomst av PONV. Exempelvis skiljer inte utfallsmåttet på om individen 

endast var illamående eller också kräktes. Furr & Bacharach (2008) menar att en 

konsekvens av att använda binära mått är att den data som erhålls befinner sig på 

nominalskalenivå. Detta medför att data inte är anpassad för analyser som kräver en 

högre datanivå vilket begränsar bredden av forskningsfrågor som kan besvaras. 
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Vidare har nyanserade mätinstrument och mått fördelen att i högre grad fånga upp 

individuella skillnader. Detta ger ett bättre analysunderlag då det i kvantitativ metod 

är eftersträvansvärt att identifiera en så stor del av populationens varians som 

möjligt (a.a.). Ett alternativ hade varit att använda MANE-score som är mer 

nyanserat och ger data på ordinalskalenivå, vilket det initialt planerades för i 

studien. Dock framkom det när journalerna granskades att MANE-score bara var 

dokumenterad i en liten andel av de inkluderade journalerna. Vidare upptäcktes att 

en ny MANE-score inte dokumenterades i de fall då patienten först inte varit 

illamående (alltså då MANE-score var noll) men sedan blivit det och då erhållit 

antiemetika. Således hade MANE-score varit ett icke-reliabelt mått på PONV då det 

inte hade varit möjligt att upptäcka dessa individer. Journalerna redovisade däremot 

genomgående given antiemetika om patienten var illamående och/eller kräktes. 

Således utgjordes utfallsmåttet för PONV bättre av dokumenterad antiemetisk 

intervention än av MANE-score. MANE-score hade fungerat väl som utfallsmått i 

en prospektiv studie där det finns större möjlighet att kontrollera dokumentation och 

hade där utgjort ett reliabelt mått. Dessutom hade MANE-score gjort det möjligt att 

behandla illamående och kräkningar som separata händelser i analyserna. Ejlertsson 

(2012) beskriver att systematiska fel i resultatet, bias, kan uppstå om urvalet inte 

utförts adekvat. I föreliggande studie har bias undvikits då ett totalurval gjordes på 

enhet A medan ett slumpmässigt stickprov utfördes på enhet B. Författarna har ej 

varit i kontakt med någon av de inkluderade individerna vilket enligt Billhult och 

Gunnarsson (2012a) också utesluter risken för bias. 
 
Vid journalgranskningen lades ingen vikt vid syftet till operationen eller andra 

hälsofaktorer som inte presenterats under datainsamling. Laparoskopisk sterilisering 

kan dock vara av etisk känslig karaktär vilket författarna till föreliggande studie 

varit medvetna om. De inkluderade individerna har inte haft möjlighet att godkänna 

granskningen och är således inte medvetna om att de ingår i studien. Samtidigt 

beskriver Polit och Beck (2012) att individerna inte påverkas om de inte är 

medvetna om sitt deltagande och något godkännande behövs därför inte. 
 

8.2 Resultatdiskussion 
Eftersom resultatet i föreliggande studie inte påvisar någon signifikant skillnad 

avseende utfallet av PONV mellan enheterna måste nollhypotesen accepteras vilket 

enligt Olsson och Sörensen (2007) kan bero på att för få journaler granskats. Den 

enda signifikanta skillnaden som kan ses mellan grupperna är antal profylaktiska 

interventioner mot PONV, där samtliga individer har erhållit Propofol men olika 

antal antiemetika i form av Betametason och Ondansetron. Trots detta visar 

föreliggande studies resultat att endast ett fåtal individer som genomgår 

laparoskopisk gynekologisk kirurgi i form av sterilisering drabbas av PONV på 

respektive enhet samt att det inte finns någon större skillnad mellan grupperna. 

Detta trots att individerna på bägge enheter i genomsnitt har 2-3 riskfaktorer och 

därmed enligt Apfel et al. (1999) har 40-60% risk att drabbas av PONV. Risken att 

drabbas baseras dock på individer som inte erhållit någon form av 

antiemetikaprofylax (a.a.). Har individen däremot fått intraoperativ antiemetika 

reduceras risken att drabbas av PONV (ASPAN, 2006). En förklaring till utfallet på 

13% kontra 8% i föreliggande studie kan vara att samtliga individer sövts med 



 

 

15(24) 

 

Propofol och därmed redan fått minst en intervention för att förebygga PONV. Flera 

forskare (Bhakta et al. 2016; Kawano et al. 2016) stödjer detta resonemang då de 

har studerat utfallet av PONV på patienter som genomgår laparoskopiska 

gynekologiska operationer. Studierna visar att patienter som sövs med Propofol i 

mindre utsträckning drabbas av PONV än vid sövning med Sevofluran. Utfallet av 

PONV i deras studier är mätt vid olika tidpunkter och varierar mellan 21-29% i 

grupperna som erhållit propofol kontra 62-79% bland de patienter som erhöll 

Sevofluran, dock har ingen av grupperna fått extra antiemetika (a.a.). Samtidigt har 

White, Black, Jones & Mar Fan (2007) kunnat påvisa att Propofol endast har effekt 

de närmsta timmarna postoperativt vid dagkirurgiska laparoskopiska gynekologiska 

operationer. Deltagarna fick antingen Propofol eller Sevofluran i kombination med 

antiemetika i form av Dolasetron. Prevalensen av PONV efter 4-24 timmar var 36% 

i Propofol-gruppen kontra 15% i gruppen som fått Sevofluran och Dolasetron (a.a.). 

Med hänsyn till att Propofol endast verkar lindra PONV de första timmarna efter 

operation så bör det kanske kombineras med annan antiemetika. Detta för att 

individerna inte ska behöva uppleva ett onödigt lidande efter utskrivning från den 

postoperativa avdelningen. I hemmiljö finns inte heller tillgång till lindring av 

lidandet med hjälp av antiemetiska läkemedel och individen kanske därav blir 

hämmad i sin vardag. 
 
I förliggande studie är det möjligt att individerna blivit illamående efter utskrivning 

och därmed inte uppmärksammats i journalerna. Bang, Kim, Oh och Park (2016) 

har fått ett liknande resultat som föreliggande studie med ett utfall av PONV på 10% 

under de första timmarna efter operation. Däremot ökade förekomsten av PONV 

över tid. Samtliga deltagare i studien hade 3-4 riskfaktorer och sövdes med 

Propofol, en grupp fick även antiemetika i form av Palonosetron. Efter 2-6 timmar 

var förekomsten 16% i gruppen som fått Palonosetron kontra 34% i den andra. Mätt 

över 24 timmar blev utfallet av PONV 58% respektive 34% i gruppen som fått 

Palonosetron (a.a.). Mot bakgrund av detta kanske fler individer med PONV 

upptäckts om föreliggande studie undersökt utfallet över längre tid eller efter 

utskrivning och inte varit begränsade av de få timmar som individerna låg kvar på 

den postoperativa avdelningen. En annan aspekt till utfallet är att fler individer kan 

ha drabbats av PONV än vad som kunnat mätas då individer kan ha avböjt till att 

erhålla postoperativ antiemetika trots upplevt illamående, då dessa individer kanske 

var mer rädda för biverkningar av antiemetiska läkemedel än för upplevelsen av 

PONV. Utfallet kan också bero på det dikotoma utfallsmåttet som inte kunde fånga 

upp de individer som kanske befann sig på gränsen för att vilja bli lindrade med 

antiemetika. Bland de individer som erhöll antiemetika var upplevelsen av PONV 

möjligtvis så påtaglig att de ville bli lindrade från sitt lidande. Detta resonemang 

tyder på vikten av patientperspektivet i omvårdnaden av varje individ. Illamående 

kan upplevas olika och varje patient måste själv avgöra huruvida lindring behövs. 

  

Det hade varit intressant att undersöka korrelationen mellan antal profylaktiska 

interventioner jämfört med riskfaktorer i förhållande till utfallet av PONV. I 

föreliggande studie var antal individer som drabbades av PONV för litet och därför 

har inga sådana sambandsanalyser kunnat göras. Däremot har antalet profylaktiska 

interventioner i förhållande till riskfaktorer jämförts. Analysen som gjordes visade 

att det inte finns någon statistiskt signifikant korrelation vilket antyder att evidensen 
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avseende riskfaktorer och antal profylaktiska interventioner inte alltid togs i 

beaktande vid bedömningen av varje enskild individ. Patientperspektivet tolkas 

således inte alltid stå i centrum för omvårdnaden. Eventuellt kunde PONV 

förebyggts även hos dessa individer och ett onödigt lidande hade då kunnat 

undvikas. Arlebrink (2006) menar att minimering av patientens lidande är en etisk 

princip som är närbesläktad med den vårdetiska principen att göra gott och inte 

skada. Att genomföra en operation med tillhörande anestesi kan vara ett lidande för 

patienten och därtill tillkommer kanske ytterligare lidande i form av komplikationer 

som exempelvis PONV (a.a.). Anestesisjuksköterskan har ett ansvar att se till att 

patienten är väl förberedd inför anestesi. Genom autonomiprincipen har patienten 

rätt till individanpassad information om exempelvis biverkningar med anestesi. 

Patienten kan enklare hantera sitt lidande om den är medveten om omständigheterna 

som kan orsaka obehag (Nortvedt, 2013). Fokus på patientperspektivet är således av 

stor vikt om vårdlidandet skall kringgås. I en vårdvetenskaplig studie om lidande 

styrker Dahlberg (2002) detta resonemang och menar att det onödiga vårdlidandet 

kan bero på bristande vårdrelation där patienten inte är i fokus för vården.   

 

I föreliggande studie skrevs samtliga individer hem direkt från den postoperativa 

avdelningen. Resultatet antyder att enhet A ger mer antiemetisk profylax trots att 

individerna har färre riskfaktorer. En möjlig förklaring kan vara att enhet A enbart 

är en dagkirurgisk enhet och har begränsade möjligheter att lägga in patienter för 

fortsatt vård. Kanske förebyggs därför eventuella komplikationer i större 

utsträckning på enhet A. Dzwonczyk, Weaver, Puente och Bergese (2012) menar att 

antiemetiskt profylax mot PONV är ekonomiskt fördelaktigt för sjukhuset. 

Postoperativt lidande orsakat av illamående och kräkningar förebyggs och färre 

patienter behöver söka akutmottagning med PONV-symtom efter utskrivning till 

hemmet (a.a.).  

 
Förförståelsen hos författarna var att illamående och kräkningar är ett 

förekommande obehag hos vissa patienter vilket föreliggande studie visar att det är. 

Däremot trodde författarna att förekomsten av PONV skulle vara betydligt högre än 

vad som visade sig i studiens resultat. Författarna till föreliggande studie har intagit 

ett objektivt förhållningssätt och resultatet bör därmed inte ha påverkats. Olsson och 

Sörensen (2007) styrker detta resonemang då kvantitativa resultat grundar sig på 

statistiska analyser snarare än tolkning av subjektiv data. 
 

9 SLUTSATS 

Slutsatsen i föreliggande studie är att endast en liten del av de individer som 

genomgår laparoskopiska gynekologiska steriliseringar drabbas av PONV på den 

postoperativa avdelningen. Ingen egentlig skillnad kan ses mellan enheterna. Detta 

kan bero på bristande dokumentation hos vårdpersonalen och det trubbiga 

utfallsmåttet som varit till grund för mätningen av PONV. Föreliggande studie visar 

också att förebyggande åtgärder mot PONV inte är i relation till individernas 

riskfaktorer vilket antyder att patientperspektivet inte alltid är centrum vid den 

preoperativa bedömningen. Den studerade kliniken bör utarbeta gemensamma 
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rutiner för bägge enheter utifrån evidens som innebär att individerna erhåller 

adekvat antal antiemetiska interventioner i förhållande till riskfaktorer. Patienterna 

får på så vis samma förutsättningar till god vård och risken att som patient drabbas 

av lidande till följd av PONV kan eventuellt minskas. Viss del av 

metoddiskussionen har behandlat den bristande dokumentation som återfinns i 

datamaterialet, vilket påtalar vikten av god dokumentation för att underlätta 

framtida förbättringsarbeten. 
Vidare forskning inom ämnet behövs. Ett förslag är en prospektiv studie för att 

undersöka om utfallet av PONV förändras om individerna kan följas över längre tid 

med ett mer nyanserat utfallsmått som MANE-score. 
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Bilaga  
Bilaga 1 - Dataformulär 

Patientkod________________ Datum för operation_________________________ 

                                                                 

Enhet A ☐                                                                  

Enhet B ☐       

 

Ålder________ 

 

Anestesistart____________ Anestesislut________ Total anestesitid__________  

 

Åksjuka eller tidigare  

illamående efter anestesi       Ja ☐        Nej ☐ 

 

Icke rökare                 Ja ☐         Nej ☐     

      

Antiemetikaprofylax  

intraoperativt                         Ja ☐          Nej ☐       

                                            

Ondansetron              Ja ☐          Nej ☐       

 

Betametason                            Ja ☐        Nej ☐      

 

Annan antiemetika:_____________ 

 

 Sammanlagt Antal:_____________ 

 

_____________________________________ 
 

Postoperativ avdelning 

 

Postoperativa opioider       Ja ☐     Nej ☐       

 

Postoperativ antiemetika      Ja ☐     Nej ☐      

 


